LEI Nº 17.477, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011
Dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás - IPASGO
Saúde.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição
Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reorganizado, na forma desta Lei, o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do
Estado de Goiás, denominado IPASGO Saúde, administrado pelo Instituto de Assistência dos
Servidores Públicos do Estado de Goiás –IPASGO–, criado pela Lei nº 4.190, de 22 de outubro de
1962, com sede e foro na Capital, sob a égide de autarquia, dotada de personalidade jurídica de
direito público interno, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.
Parágrafo único. A autonomia administrativa e financeira do IPASGO não exclui o exercício da
supervisão de suas atividades pelos órgãos competentes do Poder Executivo.
Art. 2º É objetivo primordial do Sistema IPASGO Saúde a realização, mediante a correspondente
contraprestação pecuniária, das operações de assistência à saúde aos servidores dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, de suas autarquias, inclusive especiais, fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, na
forma prevista e autorizada nesta Lei, no respectivo Regulamento e nos atos normativos expedidos
pelo IPASGO.
[…]
Art. 3º A assistência à saúde prevista nesta Lei será disponibilizada pelo Sistema IPASGO Saúde,
mediante credenciamento e contrato de prestação de serviços com terceiros, pessoa física ou
jurídica, vedada qualquer discriminação por parte dos credenciados no atendimento aos segurados
do IPASGO em relação a outros clientes consumidores.
[…]
Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás –IPASGO Saúde–
consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do
Instituto para o atendimento médico, ambulatorial, hospitalar, psicológico, fonoaudiológico,
fisioterapêutico, nutricional e odontológico, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos
tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei e em normas complementares.
[…]
Art. 6° O IPASGO poderá, mediante celebração de convênio, incumbir-se da prestação de serviços
de assistência à saúde dos servidores e empregados públicos dos órgãos e das entidades da
administração direta e indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como dos empregados
das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e Organizações Sociais, desde que
vigentes contratos de gestão ou de parceria das Organizações com o poder público.
- Redação dada pela Lei nº 18.463, de 09-05-2014.
[…]
Art. 7° Os serviços assistenciais aos usuários do Sistema IPASGO Saúde serão oferecidos por
intermédio da rede credenciada e, quando disponíveis, em unidades administrativas
descentralizadas, na Capital e no Interior do Estado de Goiás, mediante contrato com pessoas físicas
e jurídicas, cujas regras complementares serão estabelecidas no Regulamento Geral do Sistema de
Credenciamento do Instituto, aprovado em ato do Conselho de Gestão.
- Redação dada pela Lei nº 18.463, de 09-05-2014.
[…]

§ 3° Conforme justificada e prévia publicação de edital de chamamento público, o IPASGO poderá
realizar o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços, em regime
especial de remuneração e atendimento, para suprir demanda em determinadas especialidades e/ou
localidades, bem como realizar contratos ou ajustes de parceria com profissionais e entidades da
área de saúde para viabilizar o funcionamento dos Programas Especiais e demais serviços de que
trata esta Lei.
- Acrescido pela Lei nº 18.463, de 09-05-2014.
[…]
Art. 22. O IPASGO Saúde prestará atendimento ao usuário inscrito conforme o rol de cobertura
estabelecido em tabelas próprias de procedimentos para as modalidades de assistência médica,
ambulatorial, hospitalar, psicológica, fonoaudiológica, fisioterapêutica, nutricional e odontológica.
Parágrafo único. O IPASGO poderá instituir Programas Especiais para disponibilizar serviços ou
procedimentos de prevenção a doenças, tais como: transporte de pacientes, atendimento préhospitalar, dispensação de medicamentos, central de vacinação, dentre outros, cuja participação é
opcional, mediante prévia solicitação e mensalidade específica, na forma que dispuserem o
Regulamento e atos normativos expedidos pelo Instituto.
Art. 23. Os serviços serão disponibilizados aos titulares e dependentes, observados a prévia
inscrição e os períodos de carência previstos nesta Lei.
Art. 24. O IPASGO Saúde oferece as seguintes modalidades de acomodação:
I - conforto Básico, para internação hospitalar em enfermaria;
II - conforto Especial, para internação hospitalar em apartamento.
Parágrafo único. A opção pelo padrão conforto Especial depende de prévia e expressa
solicitação do titular.

